
 Zamość, dnia  26 kwietnia 2018 r.

AG.ZP.3320.25.04529.18

dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.

                 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem
do  bloku  „A”  wraz  z  przeprowadzeniem  robót  remontowo-  budowlanych  na  I
piętrze bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego”. 
Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1.Na  końcu  przedmiaru  „Szp._JP_II_rem_przedm_zad_2p”  widnieje  nienumerowana
pozycja pt. „Obmiar dodatkowy”. Jakie roboty należy skalkulować w tej pozycji?
Wyjaśnienie:  Nienumerowana  pozycja  pt.  „Obmiar  dodatkowy”  w  przedmiarze
„Szp._JP_II_rem_przedm_zad_2p” ma być kalkulacją zerową.

2.  W Przedmiarze robót  INSTALACJA MONITORINGU – zadanie 3,  poz.  14 jest  6
monitorów proszę o potwierdzenie ilości.
Wyjaśnienie: W przedmiarze „Szpital JP II Od. kardiologii – inst. monitoringu, zad 3
przedm” w pozycji nr 14 należy w kalkulacji ująć 6 sztuk telewizorów LED HD 24” z
tunerem DVB-T/C z dekoderem i złączem USB. 

3. W Przedmiarze robót INSTALACJA MONITORINGU – zadanie 3, poz. 13, widnieją
dwie stacje robocze, proszę o potwierdzenie ilości.
Wyjaśnienie: W przedmiarze „Szpital JP II Od. kardiologii – inst. monitoringu, zad 3
przedm” w pozycji nr 13 należy w kalkulacji ująć 2 sztuki stacji roboczych.

4.Instalacja monitoringu CCTV, zad. III. Proszę o potwierdzenie informacji, że będą dwie
stacje monitoringu, jedna w pomieszczeniu ochrony składająca się ze stacji roboczej oraz
trzech monitorów, druga w pom. pielęgniarek składająca się ze stacji roboczej oraz trzech
monitorów.
Wyjaśnienie: Będą dwie stacje monitoringu. Pierwsza składająca się ze stacji roboczej i 3
–  monitorów zlokalizowana  w  Bloku  „D”  na  stanowisku  ochrony,  a  druga  stacja  na
stanowisku pielęgniarskim także składająca się ze stacji roboczej i 3 –monitorów. 

5.Proszę  o  potwierdzenie  ilości  rejestratorów  –  poz.  10  przedmiaru  jest  rejestrator
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cyfrowy 25-kanałowy –  szt.  1,  w  poz.  rejestrator  cyfrowy 64  –  kanały  –  2  szt.,  na
schemacie rys.2 PW – „SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV’ są także te same
ilości. Kamer jest 48, skąd taka ilość rejestratorów?
Wyjaśnienie:  Ilość  rejestratorów należy  przyjąć  taką  jaka  jest  podana w przedmiarze
„Szpital JP II Od. kardiologii – inst. monitoringu, zad 3 przedm” w pozycjach 10 i 11 tj.
rejestrator cyfrowy 25-kanałowy – 1 szt. oraz rejestrator cyfrowy 64-kanałowy – 2 szt.

6. Instalacja Kontroli Dostępu, przedmiar. Czy można dodawać pozycję w kosztorysie,
ewentualnie zmieniać ilości?
Wyjaśnienie:  Nie  można  dodawać  pozycji  i  zmieniać  ilości  w  pozycjach
przedmiarowych, które służą do sporządzenia kosztorysu.

7.  INSTALACJA  KONTROLI  DOSTĘPU  –  KD,  zad.  3  PRZEDMIAR,  poz.  8  –
Wszystkie urządzenia są wrzucone w jeden katalog. W ten sposób nie da się rzetelnie
wycenić instalacji. Czy można rozbić każde urządzenie w osobną pozycję?
Wyjaśnienie: Zawarte w pozycji nr 8 w przedmiarze „Szpital JP II Od. Kardiologii – inst.
KD, zad 3 przedm” urządzenia można rozbić w odrębnych pozycjach, ale muszą się one
znajdować w jednym katalogu.

8.  INSTALACJA  KONTROLI  DOSTĘPU  –  KD,  zad.3  PRZEDMIAR,  poz.  8  –
„Podłączenie  aparatów”  –  jakich?  Każdy  aparat  do  Kontroli  Dostępu  jest  inny  i
podłączenie/montaż zajmuje więcej lub mniej czasu. W ten sposób nie da się rzetelnie
wycenić instalacji – proszę o doprecyzowanie.
Wyjaśnienie: Pozycję nr 8 w przedmiarze „Szpital JP II Od. Kardiologii – inst. KD, zad 3
przedm”  należy  potraktować  jako  kalkulację  własną,  w  oparciu  o  projekt  w  jednym
katalogu.  

9. Czy czas podtrzymania UPS-a 100kVA 180 min. odnosi się do pełnej mocy, czy do
mocy szczytowej przy zasilaniu bezpiecznym – 68%?
Wyjaśnienie: Czas podtrzymywania UPS-a 100kVA 180 min. odnosi się do pełnej mocy.

10. Czy w związku z wejściem w życie 01.07.2017 rozporządzenia CPR kable i przewody
nie powinny być bezhalogenowe, a nie zwykłe YKY czy YDY?
Wyjaśnienie: Kable i przewody przedstawione w projekcie zostały zaakceptowane przez
Państwową Straż Pożarną i należy takie zastosować.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec
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